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DEN NORSKE KIRKE
Sem menighet

DET SKJER

Kommende aktiviteter for barn

Kommende aktiviteter for voksne

FORSIDEBILDE:
Høst. 
Liv Valle Bringaker.

Diakonatets hyggetreff - noe for deg? 
Hyggetreffene for Sem og Barkåker håper vi å starte i oktober
Barkåker menighetshus
7. oktober, 4. november og 2. desember
Sem menighetshus
28. oktober
Hjertelig velkommen

NMS Misjonskafe siste onsdag i hver måned kl. 11.00.

Bønn i Vear kirke hver mandag kl. 07.00 og 19.00

Trill og Trall: Vear arbeidskirke annenhver torsdag kl 11.00 og 13.00. Sangstund 
og prat for babyer med mødre/fedre. Kontakt Kjellaug Breian Langø for mer infor-
masjon: tlf 412 20 171.  
Utdeling av 4-årsbok: Gudstjeneste 20.09.20. Alle som er eller blir 4 år i år får 
invitasjon i posten med mer informasjon.
Presentasjonsgudstjeneste for nye konfirmanter: Sem kirke 13.09 kl 12.00, og 
Vear arbeidskirke 13.09 kl 11.00.
Semsklubben på Sem menighetshus (klubb for 5- 10 år): Annenhver mandag 
kl 17.00- 18.30. Aktuelle datoer: 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 07.12 og 
20.12 (gudstjeneste på Sem menighetshus)
Semsgjengen på Sem menighetshus (barneklubb for 5.- 7.trinn): Annenhver 
mandag kl 14.15- 16.15. Aktuelle datoer: 07.09, 21.09, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 
14.12 og 20.12 (gudstjeneste på Sem menighetshus)
Tønsberg Domkirkes Minores for 1.- 2. trinn: Øver hver torsdag kl 17.15- 
18.00 i Solvangkirken. 
Tønsberg Domkirkes Aspirantkor for 3. – 6. trinn: Øver hver torsdag kl 17.15- 
18.45 i Solvangkirken.



Semstikka  3

ANDAKT V/SOGNEPREST DAFINN BUGGE

Alt skal bli bra igjen!
«Vi har vært gjennom en vår 
og sommer som har vært pre-
get koronaviruset. I den første 
perioden hadde mange hjem-
mekontor. Skolene var stengte. 
I kirken opplevde vi en påske 
uten å kunne samles til guds-
tjeneste. Dåp, bryllup og kon-
firmasjon har blitt utsatt.  Vårt 
sosiale liv har blitt regulert. Vi 
har hatt en stor dugnad for å 
beskytte hverandre og sær-
lig ta vare på de mest sårbare 
blant oss»

Så har vi opplevd en gradvis gjen-
åpning.  Skoler og fritidsaktiviteter 
kom i gang. Likeså uteliv og kultur-
aktiviteter. I kirken kunne vi igjen 
ha gudstjenester.  Det ble Norges-
ferie for de fleste av oss selv om 
grensene til mange land i Europa 
ble åpnet.  

Norge - et fantastisk land
Når vi ser tilbake på denne våren og 
sommeren, så har landet vårt kom-
met godt ut av krisen i forhold til 
andre land.  Mange har konkludert 
med at Norge er et fantastisk land 
og bo i.  Dvs. Ikke bare et vakkert 
landskap, men også dyktige ledere 

som har tatt grep. Vi har et godt hel-
sevesen, en god økonomi, gode vel-
ferdsordninger som tar vare på oss. 
En ny smittebølge?
I vår takknemlighet kan vi fort 
glemme muligheten av en ny smit-
tebølge. Forskerne får stadig ny 
skremmende viten om covid 19 vi-
ruset. Det er mer smittsomt enn vi 
trodde og immuniteten virker kor-
tere tid enn først antatt. 
 Vi kan lett bli overmannet av 
dystre fremtidsutsikter, men det 
gjelder å konsentrere oss om det vi 
får gjort noe med og ikke det som 
er utenfor vår kontroll. Vi kan alle 
bidra med å hindre smittespredning.

Regnbuen -et symbol for håp
Da koranafaren var som verst, så vi 
barnetegninger med bilde av regn-
buen  med overskriften: Alt skal bli 
bra! 
 Det begynte med at italienske 
barn hang opp regnbue-tegninger i 
vinduer, på husvegger og tegnet på 
asfalten. Midt oppi de triste nyhe-
tene om alvorlige syke og døende 
vokste det fram et behov for å opp-
muntre hverandre. Krisen kommer 
en dag til å ta slutt. 

Alt skal bli bra!
Regnbuen er et gammelt håpstegn 
fra Bibelen. Den ble synlig på him-
melen etter at Gud hadde berget 
Noah og alle dyrene gjennom synd-
floden.  Gud inngikk en pakt med 
menneskene.  En slik ødeleggelse 
av jorden skulle aldri skje igjen.  
Dette håpet tar vi med oss denne 
høsten:  Alt skal bli bra igjen. Vår 
Skaper skal ikke la oss gå til grun-
ne. Den gamle gospelsangen utryk-
ker det slik: 
 He´s got the whole World in his 
Hands! Han har den hele vide ver-
den i sin hånd. 
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GLIMT FRA Thailand

Lekmannsopplæring – 
Use Your Talents

Disippeltrening er ikke bare å ha 
Jesus som sitt forbilde, men å gjøre 
det han vil vi skal gjøre. En disippel 
lærer hva det innebærer å være en 
tjener, om å ta ansvar.
I Nord-Øst Thailand har vår sam-
arbeidskirke ELCT drevet med 
disippeltrening/lekmannsopplæring 
siden 2008, og i dag kan de glede 
seg over mange nye frivillige med-
arbeidere som ønsker å tjene Gud 
gjennom arbeidet de gjør i lokalme-
nigheten.

Biskop Amnuay i ELCT trekker 
ofte fram dette distriktet, og hvor-

“Før jeg begynte på disippeltreningen så følte jeg at jeg ikke 
hadde noen verdi, at jeg ikke kunne noe, iallfall ikke det å være 
en evangelist. Gjennom lekmannsopplæringen ble jeg kjent 
med mine talenter, jeg fikk ny bibelkunnskap og jeg fikk en mye 
større frimodighet og selvsikkerhet. Gjennom ny kunnskap og 
praktiske øvelser, som å holde andakt og vitnesbyrd, fikk jeg den 
erfaringen og frimodigheten jeg trengte for å kunne bli en kirke-
medarbeider. Tenk at Gud kunne bruke meg!” (Saravut- medar-
beider i Grace kirke)
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bruke sine talenter, at både menn og 
kvinner er i stand til å ta ansvar i 
henhold til talenter og tildelte roller, 
og at de alle har lik verdi i kirken og 
i samfunnet. Lekmannsprosjektet 
har styrket kvinnens rolle. Tidligere 
var de fleste ledere menn, mens nå 
er det faktisk flest kvinnelige frivil-
lige og lekledere. I tillegg til den 
månedlige lekmannsopplæringen så 
har de et tilbud for ungdom i distrik-
tet. Tre ganger i året møtes 70-100 
ungdommer til samling på Immanu-
elhjemmet. Her får de bibelunder-
visning, musikkundervisning og de 
gjør mye kjekt sammen for å bygge 
felleskap menighetene imellom. I 
dette miljøet rekrutteres nye mulige 
lekledere, som får tilbud om å delta 
på lekmannsopplæringen.

Tekst og bilder NMS 

dan de jobber på, når han forteller 
om hvordan kirken bør tjenestegjø-
re i framtiden. ELCT opplever kutt 
i støtten fra partnere, blant annet 
NMS, og det er nødvendig for de å 
tenke ut nye måter å jobbe på.

Lekmannsprosjektet har gitt ny 
kunnskap og erfaring til mange kir-
kemedlemmer, og flere av disse har 
nå ansvar for ulike prekensteder. 
Prekensteder er områder som ligger 
langt unna den lokale kirken, noe 
som gjør det vanskelig for de som 
bor i landsbyen å komme til kirken 
på søndager. Presten i kirken har et 
overordnet ansvar for prekenstedet 

og lekmannsarbeideren der.

Lekmannsprosjektet ble startet opp 
av kirken, i nært samarbeid med 
NMS misjonærer. Prosjektet har 
med årene gjennomgått endringer 
både i form og innhold. Det er dis-
triktsstyret og distriktsleder som er 
ansvarlig for prosjektet. Det er en 
lokalt ansatt i 50 prosent som job-
ber i prosjektet. En eller to lekledere 
som hører til under lokalmenighete-
ne mottar noe støtte til videreutdan-
nelse på LST (Lutheran Seminary 
in Thailand). To NMS pendlermi-
sjonærer jobber deltid i prosjektet.

I fjor hadde de samling en gang i 
måneden, hver samling hadde ulikt 
tema. Målet er å styrke kirkemed-
lemmers kapasitet. Et kurs går over 
1.5 år. Prosjektet legger vekt på ak-
tiviteter som fremmer forståelse av 
likestilling. De fokusere på at en skal 

Skifte i redaksjonen

Mona Bondevik og Vigdis Holm 
gikk ut av redaksjonen i juni. 

Vi takker dem for alt arbeidet de har 
lagt ned i Semstikka.

Ingrid Wiig Nilssen og Karina Hansen har sagt ja til å bli med i redaksjonen 
sammen med Erna Rodahl og Anne Berit Andersen. (Ingrid Wiig Nilssen 
blir med fra neste utgave)

Velkommen skal dere være!
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MENIGHETSPEDAGOGENS HJØRNE 
v/Camilla Jørgensen 

Trosopplæring i koronatid
Det har vært, og er fortsatt, utfordrende å lede under-
visning og trosopplæring i denne tiden vi lever i. Vi må 
tenke nytt. Mye blir litt annerledes. Vi kan ikke gå i den 
samme løypa vi er vant til.
 Digitale løsninger er trygge, men kan allikevel ikke 
bli det samme som å oppleve det fysiske fellesskapet 
og samlinger i kirkerommet, som i seg selv er fullt av 
troslære og fortellinger fra bibelen og levd liv. 
 Ny uvisshet og uforutsigbarhet fører til ny læring og 
at kloke hoder må tenke sammen, og bønn om at Den 
hellige ånd kan veilede oss om hvordan vi nå burde 
arbeide på vårt sted. Manglende menneskelige ressur-
ser, eller det å føle at vi kommer til kort, f eks på det 
digitale feltet, kan gjøre arbeidet krevende.
 Og midt i denne uvissheten og «omprogrammerin-
gen», finnes det svært gledelige lyspunkter som vitner 
om menneskers søken etter og behov for kirkens tilste-
deværelse. 
 I skrivende stund har vi 42 nye konfirmanter som 
skal starte opp et nytt konfirmantår! Seint i august og 
i begynnelsen av september har vi forhåpentlig kunnet 
gjennomføre konfirmasjonsgudstjenester for de som 
ikke fikk sin konfirmasjon i mai, slik de skulle hatt da 
samfunnet måtte stenge.
 Og 25 stk 12- og 13- åringer fra vårt sokn (fra tett-
stedene Sem, Barkåker og Vear), skal delta på vårt 
smitteverntilpassede sommerferietilbud, Fortsatt Ferie, 
11.- 13. august. 

Det er igjen gudstjenester i våre kirkerom hver søndag. 
Vi må sitte mer spredt og registrere oss i døra med navn 
og telefonnummer for smittesporingsmulighet i etter-
kant. Vi har gode rutiner for å desinfisere hender og 
overflater på gudstjenestene, og nattverd gjennomføres 
slik at den bidrar til minst mulig kontakt mellom men-
nesker og utstyr.

 I høst planlegger vi forelø-
pig følgende trosopplærings-
tiltak med fysisk oppmøte hos 
oss: presentasjonsgudstjenester 
av nye konfirmanter både i Sem 
kirke og i Vear arbeidskirke, gudstjeneste med utdeling 
av 4-årsbok i Vear arbeidskirke, konfirmasjonsunder-
visning og barneklubber.
 Send meg gjerne en mail hvis du har tanker om 
hvordan kirkens tilbud til barn og unge burde være i en 
ny tid, eller hva som ville fylle et behov for ditt barn og 
din familie: cj987@kirken.no 

I høst starter vi en ny barneklubb på Sem, 
for barn fra 5. - 7. trinn. 

Vi kaller den SEMSGJENGEN. 
Barna som er for gamle til å gå i 
SEMSKLUBBEN kan fortsette i 

SEMSGJENGEN, og alle andre i 
målgruppa er velkommen til samlinger 

annenhver mandag på Sem menighetshus 
(Gamle Ramnes vei 13) kl 14.15 - 16.15. 

Første gang er 7. september, deretter 
21. september osv. 

Anne Berit Andersen er hovedleder.

Bilder fra Fortsatt Ferie
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SIDESIDE

Finn 5 feilFinn 5 feil

VITSERVITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Chiara Bertelli

Tegning: Chiara Bertelli

Gamle Tobias 
hadde kjørt bil i alle 
år. Nå hadde han fått 

seg nye briller, og kom 
skjelvende hjem til kona.

– Før jeg fikk disse 
brillene gikk alt så bra 

i trafikken. Men nå 
kommer jo bilene fra 

alle kanter!

Det var 
høst i Edens hage. 
Plutselig kom et 

fikenblad virvlende 
i vinden. 

– Se Adam, ropte 
Eva. 

– En usynlig 
mann!

Hjelp Jona ut av hvalen!Hjelp Jona ut av hvalen!Fargelegg!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Kan du hjelpe Jona å finne veien ut?
Jona ble kastet over bord fra en båt, 
og ble slukt av en hval!

Tegning: Chiara Bertelli

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 

så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

SupersetningMatteus 6,33

De to sønnene

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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For at vi skal bli bedre kjent med Menighets-
rådet, har de svart på to spørsmål.

1.  Hva arbeider du med?
2.  Hvilke områder ønsker du menigheten 
 satser på?
 
Else Marie Fevang Farnes
1. Jeg jobber som spesial-

hjelpepleier på Føde/ 
Barselsavdelingen på sy-
kehuset i Tønsberg.

2. Jeg vil at menigheten skal 
satse på barn og de eldre.

 

Harald Rudland Larsen
1. Jeg er logistikkansvarlig 

på Vbk Nordic as Horten.
2. Jeg ønsker en åpen fol-

kekirke for alle- uansett 
kjønn, legning eller na-
sjonalitet. Alle skal til en-
hver tid være velkommen 
til kirkelige handlinger.

 

Geir Morgan Breian Langø
1. Jeg er utdannet adjunkt 

og arbeider som yrkes-
faglærer.

2.  Jeg ønsker at barn og 
unge får sin plass i me-
nigheten.

 

Det nye menighetsrådet
Christine Svalestad
1. Jeg arbeider som automa-

sjonsingeniør, Guard Au-
tomation.

2. Jeg er opptatt av vedlike-
hold av kirkebygg, samt 
tilhørende infrastruktur. 
Og videre gjøre kirken til 
et møtested og samlings-
punkt for lokalsamfun-
net.

 
Gerd Iren Tala
1. Jeg er gårdbruker, tidli-

gere har jeg vært natur-
forvalter og lærer.

2. At mennesker blir kjent 
med vår treenige Gud- 
Hans omsorg og kjærlig-
het. 

Henry Smidsrød
1. Jeg er pensjonist. Tidli-

gere har jeg arbeidet som 
sjåfør og vært selvsten-
dig næringsdrivende.

2. Jeg ønsker at vi skal 
være med på å fremme 
den kristne kulturen i et 
mangfoldig samfunn.
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MIN SALME V/PAULA SKJEGGESTAD

Har du opplevd å «få» en salme?
Da jeg ble utfordret til 
å skrive «Min Salme» 
i Semstikka, visste jeg 
med en gang hvilken sal-
me det i så fall måtte bli. 
Og det er «Salige viss-
het!» 
 Den kom til meg for 
mange år siden, da jeg 
hadde gått igjennom en 
skikkelig livskrise på 
veldig mange områder, 
og fikk nåde til å ta imot Herren som min redningsmann 
og sjef, på en dypere og mer gjennomgripende måte 
enn jeg noen gang tidligere hadde gjort.   
 Sangen liksom bare «kom» inn i hodet mitt en dag, 
og da jeg begynte å synge, ble jeg overrasket over at 
jeg kunne hele teksten. Vel, så fryktelig overraskende 
er det vel egentlig ikke, jeg kan faktisk ganske mange 
salmer. Men at salmedikteren hadde satt ord på nettopp 
dette store som jeg følte jeg hadde opplevd med Her-
ren, ja det ble veldig stort for meg!!

Salige visshet, Jesus er min! 
Han er min Hyrde, kaller meg Sin.
Salige visshet, allting er vel!
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel.

Refreng:
Han er min glede, Han er min sang!
Ham vil jeg prise livsdagen lang!
Ham skal jeg evig love hos Gud,
Han er min brudgom, jeg er Hans brud.

Allting jeg gav Ham, allting jeg vant!
Evighetsdagen herlig opprant!
Himlen er åpen, engler fra Gud,
bringer til jorden kjærlighets bud.

Refreng: 
Han er min glede, Han er min sang!...

Nå kan jeg hvile fullkommen glad,
sjelen kan nyte Himmelens mat.
Hjertet er renset, skylden betalt.
Selv er jeg intet – Jesus mitt alt.

Refreng: Han er min glede, Han er min sang!...

Salmen er er skrevet av Fanny Crosby i 1873, ble over-
satt til norsk i 1909. Og noen endringer har sikkert blitt 
gjort i årenes løp. På salmebloggen.no står det at Fanny 
Crosby sitt refreng på engelsk opprinnelig startet slik:
This is my story, this is my song…
 
Og i dag kan altså jeg få låne oversetterens ord for å 
beskrive noe av det Herren har gjort for meg, på min 
trosreise. En indre visshet om at Han er den Han sier 
Han er – det er min tro og mitt ankerfeste, for tid og 
evighet.

Jeg sender utfordringen om å skrive «Min Salme» vi-
dere til Elisabeth Moldstad. 

Farvel sommer! 
Velkommen høst!
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Min oppskrift v/Berit Askjekjær

Efter drygt 10 år på Vear, flyttar jag 
och Frode till Namsos. Vi har trivts 
väldigt bra här, men det blir spän-
nande att få uppleva en ny kant av 
landet. Jag vill passa på att tacka för 
alla trevliga möten i Vearkirken, vi 
har alltid känt oss välkomna där.

Här kommer ett favoritrecept från 
Sverige. Det är en liten lyxigare rul-
lekake. 

SLABANG
(og nå går jag over til norsk, et-
tersom målenheter og ingredienser 
har litt andre navn….)

Rullkekebunn    
 
 3 egg  
 1,5 dl sukker    
 
 5 ss potetmel   
  
 1 ss hvetemel   
 
 2 ss kakao
 1 ts bakepulver
Vispe egg og sukker till eggedosis, 
bland de tørre ingrediensene og rør 
de forsiktig ned i eggedosisen. 
Bre røren utover bakepapirkledd 
langpanne (ca 30 x 40 cm). Stek ka-
ken i 225 g C i ca 5 minutter.
Strø sukker på ett bakepapir og 
hvelv kaken opp på det.

Smørkrem    
 150 g meierismør (rom-
 temperert) 
 1 dl melis
 1 eggeplomme
 1 ts vaniljesukker
Bland sammen alle ingrediensene
 
 250 g marsipan
 3 dl pisket kremfløte
 3 bananer etter hverandre  
  

Farges grønn med konditorfarge og 
kjevles tynt til 
samme størrelse som langpannen

Montering: 
På den avkjølte kaken bres først 
smørkremen. Så legger man på 
marsipanen og deretter bres den 
piskede kremfløten på. Til sist leg-
ger man tre bananer etter varandre 
lengst ned på den ene langsiden og 
ruller i hop.

Norges eneste klokkestøperi
Skipsklokker - Gårdsklokker

Kirkeklokker - Klokkespill
Støpte minneplater

OLSEN NAUEN 
KLOKKESTØPERI AS

www.klokkestoperi.no
Tlf. 33 35 90 40 - Postboks 2035, 3103 Tønsberg

33 00 31 00 - vakttelefon 901 98 250

Vi legger vekt på profesjonell 
og personlig veiledning i 

forbindelse med gravferden
Vi kommer gjerne hjem for 

samtale

Tlf. 911 94 099
24 timers vakttelefon 
Dekker hele Vestfold

www.faerderbegravelsesbyra.no
 Andebuveien 3, Sem

Totalleverandør av vanningssystemer til:
PARK, IDRETTSANLEGG, HAGE OG ANLEGG

Tlf.  33 30 86 60, 91 39 21 11
Hortensveien 131, 3157 Barkåker
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OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS
Valløveien 58, 3152 Tolvsrød - Vakt tlf. hele døgnet: 46 28 90 40 

web: www.obb.as

Når du kommer til 
Sem kirke, er det 
stort sannsynlig at 
du møter kirketje-
neren i Sem. Hun 
heter Anette Gihle 
Lyseggen, og er til 
stede ved gudstje-
nester, bryllup og 
begravelser.
 Anette har et 
vinnende vesen, lys og blidlyndt som hun er. Det hadde 
vært hyggelig å bli litt bedre kjent med henne, så vi 
stilte henne tre spørsmål.

-Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er 49 år. Jeg er gift med en bonde, og sammen har 
vi to gutter på 20 og 27 år. Den yngste er i militæret på 
Skjold, mens den eldste er snekker. Han har vært med 
i våronna for første gang i år. Jeg har også et barnebarn 
på tre år som snart blir storebror.
 
Vi bor på og driver en gård ved Slagentangen der ho-
vedproduksjonen er løk.                                                                                                                              
 
I 2014 ble jeg ansatt som kirketjener i Sem kirke. Jeg 
jobber mest i Sem kirke. men vikarierer fast i Slagen 
ved ferieavvikling.

Jeg liker hagearbeid og turer i skog og mark. Ellers er 
jeg glad i å sykle. Jeg er muligens observert i streknin-
gen Sem- Åsgårdstrand. I fjor kjøpte jeg meg el- syk-
kel, en virkelig god investering. Nå går turen som en 
lek!
 Vi reiser også mye på hytta på Veggli og har mange 
hyggelige bekjentskaper der, bl.a. vår kjære sogneprest 
Dagfinn Bugge med kone.
 

Ellers er jeg glad i å lage mat og se på matprogrammer. 
Jeg leser ikke så mange bøker, men jeg leser om mat 
på nett.

- Hva går arbeidet ditt som kirketjener ut på?
Det er først og fremst å være en tilrettelegger for ulike 
seremonier som bisettelser,begravelser, urneseremoni-
er, gudstjenester, vielser, konserter og lignende.
 
Jeg utfører urnenedsettelser med pårørende. Videre, 
rengjøring av kirken, vareinnkjøp til kirken, rapporte-
ring til ledelsen og ikke minst vil jeg nevne alle de hyg-
gelige samtalene med mennesker jeg treffer i løpet av 
arbeidsdagen.

- Hva liker du best ved arbeidet ditt?
Da må jeg svare det at arbeidet er så variert.  Ingen da-
ger er like. Og igjen: dette at jeg treffer så mange hyg-
gelige mennesker, og har så gode kollegaer rundt meg.
 Takk for praten, Anette! Ingen tvil om at du er kom-
met på rett hylle. Må Gud velsigne deg!

Anne Berit Andersen

Vår imøtekommende kirketjener

JULEBASAREN 
PÅ SEM ER AVLYST

Julebasaren på 
Sem menighetshus 
er avlyst dette året 
p.g.a. koronaen.

JULEBASAREN 
PÅ BARKÅKER ER AVLYST

Julebasaren på 
Barkåker menighetshus 

er avlyst dette året 
p.g.a. koronaen.



33 33 36 69
Alt innen skifer/naturstein

- Gravmonumenter
- Navntilføyelser
- Bred erfaring

Får du ikke  
menighetsbladet 
Ta kontakt med
Karina Hansen

957 49 281
karina.hansen59@gmail.com

www.kirken.sem/no
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Elektro 1 Tønsberg AS
Semsbyveien 110 - 3170 Sem
Tlf. 33 33 40 60
Din elektriker på Sem

Åpent: 
man-fred 10-17, torsdag 10-18,  

lørdag 10-15 

Semsbyveien 81, 3170 Sem - Tlf: 333 17 740

www.millemaane.no

millemaanesem MilleMåne

• Vear Arbeidskirke, 919 94 195
 (Erna Rodahl)
•  Barkåker menighetshus
 Storsalen: kr 1000,-, 
 Lillesalen: kr 400,-
 Tlf. 40 20 04 25
• Sem menighetshus
 Storsalen: kr 1000,-, 
 Lillesalen: kr 600,-
 Tlf. 941 35 601 
 (Sigve Dahle) 
 sem.menighetshus @gmail.com.

Utleie for 
arrangementer
(Barnedåp, konfirmasjon, selskap, m.m.)

JARLSBERG
9 - 21 (22)
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SLEKTERS GANG

Vigde

23. februar
Aurora Olava Skjeggestad Gurrik, 
Skjee kirke
Savannah Lauritsen, 
Tønsberg domkirke
1. mars
Andreas Fadum Christiansen, 
Sem kirke
Carl Våge, Sem kirke
15. mars 
Iver Gaasholt Aslesen, 
Tønsberg domkirke
13. april 
Henrik Stephansen-Smith Homme, 
Vallø kirke
10. mai
Jakob Angelskår, Sem kirke
24. mai
Frida Sundbye Sæstad, 
Tønsberg domkirke
31. mai
Matheus August Brekmo, 
Tønsberg domkirke
14. juni
Emily Brewer Gran, 
Tønsberg domkirke
Celine Brewer Gran, 
Tønsberg domkirke
Lucas Sandvik Wick, Vear kirke
21. juni
Jacob Boldt, Tønsberg domkirke
28. juni
Anita Johannessen, Sem kirke
William  Nilsen Jørgensen, Sem kirke
Didrik Jaritz Meyer, Tønsberg domkirke
9.august
Liam Øyjordsbakken Brumoen, 
Sem kirke 
Leon Øyjordsbakken Brumoen; 
Sem kirke
Natalie Borgeresen Styrvold; Sem kirke
Aria Emine Michelet-Melås, 
Stokke kirke  
Mille Samnøy Moslet, Stokke kirke                                                                                                                                            
                                                          

(I sist nummer av Semstikka var det en 
del navn som falt ut. De er tatt med i 
dette nummeret) 
6. desember 
Kirsten Marie Bøe, Slagen kirke 
12. desember
Svein Gran, Sem kirke
9. januar
Else Sømme, Sem kirke
10. januar
Astrid Skeie, Våle kirke
17. januar
Kjell Arne Akslen, Mariakapellet
31. januar
Inger Marie Johansen, Sem kirke
4. februar
Gerd Brynli, Solvang gravkapell
6. februar
Ester Meier, Sem kirke
11. februar
Reidar Helgesen, Sem kirke
21. februar
Solveig Ingjerd Fritzø, Sem kirke

20. juni 
Thea Kessel Thrane og 
Mårten Andrew Engvoldsen, Sem kirke
Natalie Karlsen og Georg Pettersen, 
Sem kirke 
25. juli
Linn Lorentzen Lunde og Fredrik 
Nyland, Tønsberg domkirke
1. august
Lina Madelene Eriksson og Torbjørn 
Våge, Sem kirke
Astrid Luisa Niebuhr og Carl -Johan 
Sebastian Karlsson, Sem kirke

12. mars
Bjørg Grødem, Sem kirke
19. mars
Torstein Fossum, Sem kirke
27. mars
Asbjørn Kjærås, Sem kirke
31. mars
Ann Oddveig Eriksen, 
Undrumsdal kirke
23.april
Reidun Hasle Hansen, Sem kirke
30. april
Wenche Gjelstad, Solvang gravkapell
Elsa Mimmi Holst, Sem kirke
23. april
Ella Hiorth, Sem kirke
7. mai
Erika Haugland, Sem kirke
8. mai
Tea Brigitte Sudenius, Sem kirke
Tom Hedley Enger, Solvang gravkapell
22. mai
Dagfinn Engebretsen, Solvang grav-
kapell
19. mai
Bjørn Ilestad, Sem kirke
2. juni
Signe Langjordet Aker, Sem kirke
18. juni
Bjørg Lensberg, Sem kirke
23. juni
Aage Rolf Øberg, Vallø kirke
Ivar Schøne, Sem kirke
10. juli                                                                                                                                              
Karin Adele Carlsen, Sem kirke
14. juli                                                                                                                                              
Aud Oline Skjerve, Nøtterøy kirke
24. juli
Kåre Huseby, Sem kirke
30. juli
Ingebjørg Fimreite, Søndre Slagen 
kirke
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Gjennestadtunet 79, 3160 Stokke
Tlf. 33 36 32 20

Skauveien 2, Pb. 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00

E-post: post@pilarregnskap.no
www.pilarregnskap.no

www.eldevikbygg.no

Gulli Trevarefabrikk AS
Barkåker

Dører - vinduer - kjøkken - bad - garderobe
Tlf: 33 00 32 00 - Fax: 33 38 08 71 - Epost: gullpost@gulli.no

GUDS REGNVER
Du er som regnet, du Gud
Mildt sommarregn etter torever
som skyller av meg støvet
og gjer meg dyvåt og frisk
 

Som regnet- du væter den turre jorda
som hungrar etter kraft
Du får grønt til å rette seg opp
og gro på nytt lag
 

Og du er kaldt, strengt haustregn
Piskar meg i andletet
og får meg til å søke til din varme
på nytt
 

Men framfor alt er du vårregnet
dette nesten usynlege yret
med millionar gledesatom i seg!
 

Ågot Gjærde Benjaminsen
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TØNSBERG MISJONSKIRKE

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK: 
TØNSBERG 

MISJONSKIRKE 

nettside: 
tonsbergmisjonskirke.no

KRIK (Kristen idrettskontakt) er 
en landsdekkende organisasjon 
som gjennom lokale foreninger 
tilbyr idrett, aktivitet og felles-
skap. KRIK er en rusfri arena for 
barn og ungdom som skal være 
et kontaktledd mellom kirke og 
idrettslag. KRIK Vear blir et av 
nærmere 400 aktive lokallag der 
barn og ungdom møtes til sosi-
alt samvær, aktivitet og andakt 

VIKTIG INFORMASJON: 
Grunnet Korona-situasjonen 

har vi valgt å avlyse 
Hallo Venn dette året

Tønsberg Misjonskirke starter KRIK Vear!

Bli med familespeideren på tur. 
Et hyggelig og lærerikt tilbud for 
barnefamilier. Høstens ledere er 
Solgunn Berget og Åse Marie T. 
Haug, det blir felles avreise fra 
parkeringsplassen ved kirka.

I høst blir det tur følgende 
datoer: 
Søndag 20. september 
kl 13.00:  
Tur til skogen ved Gjerstad 
gårdsbarnehage, Larvik. Tema: 
mat på bål. 
Søndag 18. oktober: 
kl 12.30  
Tur til Ihlene naturreservat. Del-
ta i program om fugler og laging 
av fuglemat. 
Søndag 08. november 
kl 13.00 
Geocaching. Informasjon om 
turmål kommer seinere. 

på regelmessig basis.
 
Leder for KRIK Vear blir Daniel 
Wikstøl som har over 20 års er-
faring som kampsportinstruktør 
i tillegg til blant annet instruk-
tørerfaring fra treningssentrene 
Active og Spenst. Det blir der-
med både kampsport og andre 
idretter på programmet.
 

KRIK Vear har fra oppstart til-
bud til ungdom fra 6. til 10. trinn. 
Høstens samlinger blir 2. sep-
tember, 14. oktober og 4. no-
vember kl. 18:00 til 19:30. På 
grunn av covid-19 må vi ta noen 
forbehold, blant annet om sted. 
Oppdatert info blir lagt ut på net-
tet på fb.me/KRIKVear.
 

Familiespeideren

Andre viktige datoer:
Søndag 15. november 
kl 11: 
Speidergudstjeneste i Tønsberg 
Misjonskirke med utdeling av 
oppnådde merkekrav.
Søndag 13. desember 
kl 10: 
Julefrokost og juleverksted

Av praktiske årsaker er det fint å 
vite hvem som blir med. 

Gi gjerne beskjed til Åse Marie 
(tlf 48189134). Informasjon om 
aktiviteter og eventuell endring i 
programmet legges ut på vår fa-
cebookgruppe Familiespeideren.
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Gudstjenester høsten 2020 

NB! Endringer kan forekomme

6. september               
Vingårdssøndagen
Vear kirke kl. 0930, 1100 og 1230:
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Offer: Menighets arbeid
Barkåker menighetshus kl.1100:
Gudstjeneste med dåp/nattverd. 
Offer: Barkåker menighetshus

13. september
15. søn. i treenighetstiden
Sem kirke kl.1100: 
Dåpsgudstjeneste 
kl.1200: 
Presentasjon av konfirmanter. 
Offer: Menighetens misjonsprosjekt
Vear kirke kl.1100: 
Presentasjon av konfirmanter.
Offer: Menighetens misjonsprosjekt

20. september   
16. søn. i treenighetstiden
Vear kirke kl.1100: 
Familiegudstjeneste  m. utdeling av 
4-årsbok. 
Offer: Menighets arbeid
kl 1300: 
Dåpsgudstjeneste

27. september
17. søn. i treenighetstiden 
Sem kirke kl.1100: Gudstjeneste 
m. dåp/nattverd. 
Offer: Menighetens arbeid.  
Vear kirke kl.1100: 
Misjonsgudstjeneste m. dåp/natt-
verd
Offer: Den norske Israelsmisjonen

4. oktober 
18. søn. i treenighetestiden
Barkåker menighetshus kl.1100: 
Gudstjeneste m. dåp /nattverd
Offer: Menighetens arbeid

11. oktober
19. søndag i treenighetstiden
Sem kirke kl.1100: 
Fellesgudstjeneste for Sem og Sla-
gen sokn.
Dåp/nattverd. Offer: Det norske 

Bibelselskap

18. oktober 
20. søn. i treenighetstiden
Vear kirke kl. 1100: 
Gudstjeneste m. dåp/nattverd.
Avslutning menighetsweek-end. 
Offer: Menighetens arbeid 

25. oktober
Bots- og bønnedag
Sem kirke kl.1100: 
Bots- og bønnedagsgudstjeneste 
m. skriftemål. Årsmøte for 
Sem sokn.
Offer: Menighetens arbeid

1. november 
Allehelgensdag 
Sem kirke kl.1700:
Minnegudstjeneste med lystenning 
og nattverd
Offer: Kirkens SOS i Tunsberg

8. november 
23. søndag i treenighetstiden 
Barkåker menighetshus kl.1100:
Gudstjeneste m. dåp/nattverd
Offer: Barkåker menighetshus, 
Vear kirke kl.1100:
Gudstjeneste m. dåp/nattverd.
Offer: Stefanusalliansen

15. november
24. søndag i treenighetstiden
Sem kirke kl. 1100:
Temagudstjeneste m. konfirmanter
Offer: Menighetens arbeid

22. november 
Domssøndag / Kristi kongedag 
Vear kirke kl.1100: 
Gudstjeneste m. dåp/nattverd 
Offer: Menighetens arbeid
 
29. november
1. søndag i advent
Sem kirke kl.1100:
Familiegudstjeneste m. dåp/natt-
verd. Offer: Menighets arbeid

6. desember
2. søndag i advent
Vear kirke kl.1100:
Familiegudstjeneste m. dåp/natt-
verd
Offer: Menighetens arbeid

13. desember
3. søndag i advent
Sem kirke kl. 1100:
Temagudstjeneste med konfirman-
ter
Offer: Menighetens arbeid


